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beltorende bij het proefschrift van B.J.W.M. Rensing 

1. Elastic recoil is een direct optredend fenomeen en heeft geen invloed op vroege 
(24 uur) en late (6 maanden) bloedvat vernauwing na een geslaagde 
ballondi!atatie procedure. 

2. Restenose na ballon dilatatie treedt niet frequenter op in bet proximale deel van 
de ramus descendens anterior dan in andere delen van de coronair arterieen. 

3. Restenosering na een percutane coronaire revascularisatie procedure kan niet 
nauwkeurig voorspeld worden met simpele klinische, morphologische en 
procedure gerelateerde variabelen. Daarom moeten additionele biochemische) 
histologische en cytologische factoren in verband met restenose onderzocht 
worden en waar mogelijk aangepakt met geschikte pharmacologische intervemie. 

4. Gezien de multifactoriele patbogenese van restenose is systemische mono
pharmacotberapie ter voorkoming van restenose na percutane transluminale 
coronaif revascularisatie niet effectief. 

5. Bloedvatsvernauwing na coronaire ballondilatatie vertoont een normale 
distributie. Restenose moet daarom gezien worden als bet overschrijden van een 
arbitraire angiografische grens en niet als een specifieke vernauwingsreactie die 
slechts in 30% van de gedilateerde vaatsegmenten optreedt. 

6. Angiografiscb aangetoonde effectiviteit van een geneesmiddel bij bet voorkomen 
van restenose of inductie van atherosclerotische regressie dient altijd bevestigd te 
worden door (vaak: veel grotere) studies met harde klinische eindpunten. 

7. De minimale luminale diameter 6 maanden na een atberectomie procedure is niet 
verschillend van de minimale luminale diameter 6 maanden na een ballondilatatie 
procedure. 

8. Het Belgische systeem, waarbij eenieder vrij is geneeskunde te gaan studeren 
maar waar in de eerste jaren geselecteerd wordt door een zwaarder 
onderwijsprogramma, is te verkiezen hoven de Nederlandse loterij. 

9. Het plan van de stichting Cargo om bij wijze van Kunst 20.000 braden in de 
Noordzee te storten is gezien bet voedselgebrek in grate delen van de wereld 
obsceen te noemen. 

10. Pathologische anatomie is een klinisch specialisme. 

11. Totdat gerandomiseerd onderzoek heeft aangetoond dat stentimplantatie een ten 
minste even goede bebandeling is als ballondilatatie van kransslagvaten blijft 
gelden: "De beste stent is de assistent". 


